FAKTURA

-

dodavatel

DAŇOVÝ
lč

čísio

DOKLAD

10347356

Dlč

CZ6107250787

variabilnísymboi >

Jiří Chrenák

2016016
2016016

konstantnísymbol

0000

specifický symbol

Družstevní 84
364 01
peněžníústav

částka > =268.100,90 Kč

Toužim
objednávka

ČSOB Toužim

číslo účtu >

|77090558/0300

číslo firmy

]Č

odběraLel

příjeme

00573256

00211

Dlč

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364

01

TOUŽIM

platebni' podmi`nky

s

datumsplatnosti >

způsobúhrady

položka

daní

20.05.2016

převodním příkazem

datiim vystavenídokladu

06. 05. 2016

datum uskutečněni'zdanitelného plnění

2 9. 04. 2016

(ceny v Kč bez daně)

jednotková cena

množstvi'

celková cena

DPH
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FAKTURA

-

dodavatel

DAŇOVÝ
lč

čísio

DOKLAD

l0347356

Dlč

cz6107250787

2016020

variabilnísymboi L 2016020

Jiří Chrenák

konstantni'symbol

0000

specifický symbol

částka > =20.254,20 Kč

Družstevní 84
364 01
peněžníústav

Toužim
objednávka

ČSOB Toužim

či'slo účtu > |77090558/0300

čísio firmy

'Č 00573256

Odběratel

příjemce

00211

DIČ

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364

01

TOUŽIM

platebni`podmínky

s

dani

datum splatnosti > 29 . 05 . 2016

způsobúhrady

převodním příkazem

datum vystavenídokladu

|5. 05. 2016

datumuskutečněni'zdanitelnéhoplnění
položka

(ceny v Kč bez daně)

jednotková cena

|0. 05.2016
celková cena

množstvi'

DPH
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FAKTURA

-

dodavaiel

DAŇOVÝ
lč

čísio

DOKLAD

l0347356

Dlč

cz6107250787

2016018

variabilnísymboi > 2016018

Jiří Chrenák

konstantni'symbol

0000

specifický symbol

Družstevní 84
364 01
peněžníústav

částka > =57.241,70 Kě

Toužim
objednávka

ČSOB Toužim

číslo účtu > 177090558/0300

číslo firmy

otlběratel

př,'jemce

00211

lč 00573256

Dlč

Město Krásné Údolí

Krásné Údolí čp.77
364

01

TOUŽIM

platebni`podmínky

s

daní

datum splatnosti > 24 . 05 . 2016

zpŮsobúhrady

převodním příkazem

datum vystavenídokladu

15. 05. 2016

datum uskutečněnízdanitelného plnění
položka

(Ceny v Kč bez daně)

jednotkovácena

10. 05. 2016
celková cena

množstvi'

DPH
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